
Privat 
pasningsordning
i Kolding

Trygge rammer til leg, 
udforeringer og fuld gas 
sammen med andre børn 
i hverdagen.

www.stines-pasning.dk



Jeg tilbyder

Jeg tilbyder en privat pasningsordning 
i et røgfrit hjem, hvor det enkelte barn 
bliver set, hørt og anerkendt. Der vil være 
masser af nærvær, omsorg og tryghed. 

Jeg er en pædagog og med fokus på bl.a. 
nærvær, trivsel og udvikling af kompe-
tencer. Det er ligeledes vigtigt for mig, at 
alle børnene er inkluderet i fællesskabet.

Jeg lægger vægt på, at børnenes hverdag 
er genkendelig med samme dagsrytme 
god struktur - men også plads til impul-
sive aktiviteter. 

Min private pasningsordning i Kolding, er 
godkendt af Kolding kommune, med op 
til 5 børn. Børnene vil være i alderen fra 
ca. 8 måneder til 3 år. 

Jeg tager udgangspunkt i børnegruppen 
og tilrettelægger aktiviteterne herefter. 

I øvrigt hedder jeg Stine

Jeg glæder mig

Det ligger mit hjerte nært at 
være med til at skabe en tryg 
base, hvor udvikling, færdig-
heder og livsglæde hos børn 
kan blomstre.

til at se jer og møde jeres børn.
Ring gerne hvis I har spørgsmål, vil reservere en plads 
eller bare gerne vil have en snak med mig.

Jeg hedder Stine Benborg, er 41 år og ud-
dannet pædagog i 2016. Jeg er gift med 
Carsten og sammen har vi Lærke på 1 år. 

Vi har begge 2 drenge mellem 8 og 15 år 
fra vores tidligere ægteskaber og de bor 
hos os hver anden uge. Jeg har også 2 
voksne børn. Vi bor i hus med stor have 
ca. 2,5 km fra Nr. Bjert.

De fysiske rammer jeg kan tilbyde er, et 
legerum med plads til leg, fordybelse og 
kreative ideer, stor køkken/stue og garde-
robe med plads til alle børnenes tøj mm. 

Jeg lægger også vægt på udelivet, huset 
ligger ud til åbne marker og ikke langt fra 
Houens Odde. Vi har en stor have med 
god plads til leg og udfoldelse. Der er 
både frugttræer- og buske, en bålhytte, 
sandkasse, legehus mm. 

Vi skal selvfølgelig også på tur i nærområ-
det på vores ladcykel.

Tlf. 22 24 79 14
stine@stines-pasning.dk



Stines private pasningsordning
v/Stine Benborg
Nr. Bjertvej 181
6000 Kolding

Tlf. 22 24 79 14
stine@stines-pasning.dk

www.stines-pasning.dk

Pris ialt pr. måned   kr. 10.000,- / md
-Tilskud fra kommunen   kr. 6.530,- / md

Egenbetaling (all. incl.)   kr. 3.470,- / md

Læs nærmere om praktiske informationer, åbningstider, 
priser og hvad der er inkluderet i prisen mv. på
www.stine-pasning.dk
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